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Verslag algemene ledenvergadering FC Weesp 16 december 2019 vervolg op 8 juli 2020 

Aanwezig :  
Bestuur : Ron Anches, Rutger ter Hoeven en Leo Timmermans 
Kandidaat bestuursleden: Sasja Fransen, Ger Oostermeijer, Mathieu Oude Luttikhuis, Helen van der Weij 
Leden en ouders van jeugdleden: 66 , die gezamenlijk 110 stemmen vertegenwoordigen, dit is inclusief de 
bestuursleden en kandidaat bestuursleden. 
De presentielijst inclusief de lijst met afmeldingen wordt aan het verslag toegevoegd. 
 

1. Opening  en Mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, de gasten en de leden . 
In verband met de Coronamaatregelen graag plaatsnemen op de stoelen, die op 1,5 meter gezet zijn en houd bij het 
weggaan rekening met de looprichting. 
Als eerste  staat de afronding van de algemene ledenvergadering van 16 december 2019  op het programma. Deze 
wordt dan afgesloten en waarna de Algemene ledenvergadering van 8 juli 2020 begint. 
 
Allereerst stellen  alle bestuursleden en kandidaat bestuursleden zich voor: 
Ron Anches, voorzitter, getrouwd, 2 kinderen waarvan 1 voetbalt, trainer coach en nu ook voorzitter 
Rutger ter Hoeven, secretaris en trainer van jeugd woont 8 jaar in Weesp in Leeuwenveld 
Ger Oostermeijer, woont in Weesp sinds oktober 2019, 3 kinderen, 3 kleinkinderen. Lid geworden van FC Weesp op 
14 december 2019, 2 dagen voor de clash en heeft hulp aangeboden om bestuur op weg te helpen en is sinds 
februari 2020 officieus penningmeester en hoopt dat vanavond officieel te worden. Is sinds 2 jaar met pensioen. 
Was penningmeester van VV Noordwijk en doet daar nog een aantal taken en speelt Walking Voetbal daar, wil dat 
ook weer bij FC Weesp gaan doen en hoopt dat er mensen dat ook willen doen. Aanmelden bij Wiliam. 
Helen van der Weij, 13 jaar actief bij FC Weesp, bij Vrouwen 1, jeugdtrainer meisjes en jongens en wil zich gaan 
bezighouden met vrouwen- en meisjesvoetbal en daarnaast de communicatie op zich nemen. 
Sasja Fransen 30 jaar lid van FC Weesp, speelt bij zaterdag 1 en twee zoontjes voetballen hier ook. Zijn vrouw 
(Sandra) is actief bij de jeugd en hij wil zich inzetten voor de Senioren, zowel selectie als vriendenelftallen 
Leo Timmermans, zijn oudste zoon is tien jaar geleden lid geworden en toen is hij is  begonnen met werkzaamheden 
voor de club en dat is steeds meer uitgebreid , 3 jaar Technische Commissie voor de jeugd, maar had  daarvoor ook 
al onder andere het Schoolvoetbal en het Oliebollen toernooi en andere zaken opgepakt. In december met Rutger 
en Ron  in het bestuur  gekozen . Hij is blij dat er zoveel mensen gekomen zijn, maar ook dat er veel mensen achter 
de bestuurstafel zitten. Hij ziet een mooie toekomst voor FC Weesp. 
Mathieu Oude Luttikhuis, loopt  al een tijdje rond bij FC Weesp met 3 voetballende zoons hier, oudste 8 jaar lid. 
Is trainer en coach geweest van een aantal jeugdelftallen en is in  de Technische Commissie gestart en gaat nu een 
wat serieuzere rol oppakken. 
Ron : zijn er vragen? Nee. 
 

2. Vaststellen verslag  algemene ledenvergaderingen FC Weesp 16 december 2019 
De voorzitter : Het bestuur vraagt  aan de leden akkoord voor  het verslag van 16 december. Dat akkoord volgt uit de 
vergadering met applaus. Ook  dankt het bestuur de notulist en de mensen achter de bar. 
 

3. Financiële zaken 
De penningmeester :  

a. Jaarrekening seizoen 2018-2019 
Tijdens de vergadering van 16 december is de jaarrekening 2018-2019 niet aan de orde gekomen. 
Het is van belang, dat deze jaarrekening alsnog wordt goedgekeurd, zodat bestuur deze aan de KNVB kan aanbieden 
aan het oude bestuur décharge kan worden verleend. 
Het is niet zinvol om deze jaarrekening heel gedetailleerd te bespreken. Het nieuwe bestuur sluit zich aan bij de 
toelichting die bij deze jaarrekening gevoegd is van het oude bestuur. 

b. Toelichting naheffing Belastingdienst  
De penningmeester gaat in op het onderzoek van de belastingdienst waardoor een behoorlijk groot bedrag in de 
jaarrekening staat. Hij leest een verklaring voor van het bestuur over dat belastingonderzoek: 
In de jaarrekening 2018-2019 is bij de lasten bij het onderwerp Belastingdienst een bedrag genoemd van  
€ 32.790,00. 
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Met enige regelmaat voert de belastingdienst onderzoeken uit bij sportverenigingen naar juiste uitvoering van de 
belastingwetgeving. Enige tijd geleden heeft de belastingdienst ook bij FC Weesp een boekenonderzoek uitgevoerd 
over de jaren 2012 tot en met 2016. 
Op grond van  onderzoeksresultaat is een naheffingsaanslag opgelegd van € 29.787,00  vermeerderd met rente en 
boete en dat kwam in totaal op een kleine € 32.000,00.  Het boekenonderzoek richtte zich met name op de 
vergoedingen aan medewerkers en vrijwilligers. 
De fiscale regelgeving werd in de jaren 2010 altijd juist toegepast volgens de belastingdienst;  overeenkomsten, zo 
die er waren werden niet echt “belastingproof ” opgesteld en uitgevoerd.  Aldus de Belastingdienst. 
De regelgeving voor vrijwilligersvergoeding is redelijk complex. Daarom heeft het bestuur van FC Weesp zich  
destijds in gesprekken met de Belastingdienst  laten bijstaan door een  fiscaal deskundige. 
Dat bracht wat kosten met zich mee en die zitten ook in het bedrag van € 32.790,00, dat op de jaarrekening staat. 
Het voormalige bestuur heeft besloten de volledige belastingschuld te verantwoorden in het boekjaar 2018-2019. 
Het voormalige bestuur heeft geenszins de bedoeling gehad te handelen buiten de fiscale wetgeving. Dat is de 
stellige overtuiging van het nieuw aangetreden bestuur. 
Wij op onze beurt, doen er al het mogelijke aan om  herhaling van een boete van de belastingdienst te voorkomen. 
Daarom worden onder andere alle bestaande contracten en  overeenkomsten met medewerkers en vrijwilligers van 
FC Weesp opnieuw beoordeeld en zo nodig in overeenstemming gebracht met de geldende fiscale regelgeving.   En 
er worden geen vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd zonder dat er een overeenkomst is opgemaakt. 
Die overeenkomst moet wat ons betreft voldoen aan de fiscale regels. 

c. Verslag kascommissie  
De penningmeester vraagt voor de goedkeuring van de jaarrekening Arjan Geertsma om het verslag van de 
kascommissie aan de ALV voor te lezen: 
Geachte leden, 
Op dinsdag 10 december jongstleden (2019) heeft de kascommissie de boekhouding van FC Weesp over het 
boekjaar 2018-2019 gecontroleerd en akkoord bevonden. De gepresenteerde cijfers geven een getrouw beeld van 
de werkelijkheid . De kascommissie adviseert de leden het bestuur te déchargeren voor het gevoerde financiële 
beleid over het seizoen 2018-2019. Met dank aan de penningmeester. 
Met vriendelijke groet, Arjan Geertsma. 

d. Décharge oude bestuur 
De penningmeester kan nu de ALV vragen om goedkeuring van de jaarrekening 2018-2019 waarmee het voormalige 
bestuur en zijn penningmeester décharge wordt verleend voor alle handelingen voor zover die uit de jaarstukken 
blijken. 
Hij vraagt de vergadering om instemming en die komt er (zwijgend). 
De voorzitter:  Wij hebben zojuist van de penningmeester a.i. wat verslagen gekregen en toelichting over de 
belastingschuld die ontstaan is.  
Zijn daar vragen over? Nee 
Voor we verder gaan : wij hebben drie gasten in ons midden en die wil hij naar voren roepen. 
Dit zijn oude bestuurders die op 16 december zijn afgetreden, maar het bestuur gelooft in dankbaarheid  en hij 
vraagt de oud voorzitter, Bart Horseling , Koos Kappert oud bestuurslid Algemene Zaken en de oud penningmeester 
naar voren te komen. 
Het is een mooi moment om de huidige en oude voorzitter samen te zien staan tijdens deze vergadering. Hij bedankt 
hem van harte voor alle jaren dat hij zich voor FC Weesp heeft ingezet  ook namens alle leden en hij is blij dat Bart 
nog regelmatig bij Zondag 1 komt kijken en hoopt dat dit zal blijven. Namens het bestuur biedt hij een bos bloemen 
aan. Ook aan Koos en de oud penningmeester worden woorden van dank uitgesproken en bloemen overhandigd. 
Hij bedankt de heren voor de komst en sluit hiermee de Algemene Ledenvergadering van 16 december af, na een 
dankwoord van Bart Horseling: Dank voor de uitnodiging van het nieuwe bestuur. De clash is geweest maar op een 
verantwoorde manier heeft het oude bestuur de zaken overgedragen aan het nieuwe bestuur. Hij is blij met het 
nieuwe elan dat binnen het nieuwe bestuur naar voren komt. Vele nieuwe gezichten , maar wel mensen  uit de club, 
dus betrokken en hij heeft er vertrouwen in, dat dit de club veel verder brengt dan waar we nu staan. 
Hij zal zijn gezicht blijven laten zien binnen de club . Het gaat u allen goed. 
De voorzitter sluit af met de woorden, dat dit bestuur ervoor moet zorgen dat er voor de toekomst, de jeugd, onze 
kinderen  ook nog een club bestaat . De kinderen van nu zijn de toekomstige bestuurders. Hiermee sluit hij de 
vergadering af. 
Weesp, 12 juli 2020,  Rita van Gemert 
Bijlagen: presentielijst/ lijst van afmeldingen   


